
Přepínač otáček DS2/2

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ 
PŘEDPIS Č. 86416
Pro zajištění bezchybné funkce a vlastní 
bezpečnosti je nutné důkladně pročíst a 
respektovat všechny následující 
předpisy!

PŘEVZETÍ
Zásilku hned po doručení prověřit z 
hlediska škod a správnosti typu 
přístroje. V případě, že se vyskytly 
škody, musí být neprodleně nahlášeny 
přepravní společnosti. V případě, že 
reklamace nebude uplatněna včas, 
ztrácí zákazník jakékoliv eventuální 
nároky.

USKLADNĚNÍ
Aby se zabránilo škodlivým vlivům, je 
před dlouhodobějším uskladněním 
třeba učinit následující opatření:
Ochrana pomocí suchého, prodyšného 
a pro prach nepropustného obalu 
(pytlík z umělé hmoty se sušícími 
prostředky a indikátory vlhkosti).
Místo uskladnění musí být chráněno 
před otřesy, vodou a teplotními výkyvy. 
Škody vzniklé vlivem nevhodné 
přepravy, nevhodného uskladnění nebo 
uvedení do provozu jsou prokazatelné, 
a tudíž nepodléhají nároku na záruku. 

BEZPEČNOST 
Při vestavbě je třeba dbát na platné 
předpisy BOZP. 

OBLAST POUŽITÍ
Přepínač otáček „DS2/2“ pro 
podomítkovou montáž i montáž na 
omítce je vhodný k přepínání otáček 
odpovídajících motorů na střídavý 
proud.

TECHNICKÁ DATA
Napětí 400V, 50/60 Hz
Zatížitelnost 

AC 3, 5,5 kW
12 A indukt.

Okolní teplota     40°C
Krytí IP 54 (na omítce)

IP 30 (pod omítkou)

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Použití příslušenství, které není 
doporučeno nebo nabízeno firmou 
HELIOS, je nepřípustné a vede v 
případě závady ke ztrátě nároku na 
reklamaci.

GARANCE
Nebudou-li dodržena uvedená 
doporučení, zaniká nárok na záruku a 
opravu ze strany firmy. Totéž platí pro 
žádosti o záruku od výrobce.

PŘEDPISY – SMĚRNICE
Při řádné instalaci a provozu na základě 
předpisů odpovídá přístroj ke dni jeho 
výroby platným předpisům a 
směrnicím. 

montáž na omítce

montáž pod omítkou

ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ
Přepínač otáček se připojuje podle 
odpovídajícího schématu zapojení 
použitého ventilátoru.

MONTÁŽ
Podle druhu montáže – na omítce 
nebo pod omítkou – je třeba dbát na 
to, aby byly odpovídajícím způsobem 
odstraněny nepotřebné části (viz. 
obrázky)
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CZ Ventila vzduchotechnika s.r.o. Světova 1041/9, Praha 8, 180 00
D HELIOS Ventilatoren · Lupfenstraße 8 · 78056 VS-Schwenningen 
CH HELIOS Ventilatoren AG · Steinackerstraße 36 · 8902 Urdorf-Zürich 
A HELIOS Ventilatoren GmbH · Siemensstraße 15 · 6023 Innsbruck

F HELIOS Ventilateurs · 157 av. Charles Floquet · 93155 Le Blanc Mesnil Cedex
GB HELIOS Ventilation Systems Ltd. · 5 Crown Gate · Wyncolls Road ·

Severalls Industrial Park · Colchester · Essex · CO4 4HT
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Logika zapojení SS-939 pro DS2/2, 




